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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Mi várható az 
Európai Unióban 2019-ben?”

Molnár TaMás levenTe

A többség szerint Niels Bohrtól származó, mások által Mark Twainnek tulajdo-
nított idézet – „Jósolni nagyon nehéz, különösen a jövőre vonatkozóan” – a 
2019-es esztendő kilátásait illetően (az elmúlt évekhez hasonlóan) rendkívül 

találó.
Az Európai Unióban, illetve az azt alkotó tagországokban tavaly zajlott folya-

matokat elemezve kis óvatossággal kijelenthető, hogy nem történt olyan lényeges 
politikai vagy gazdasági esemény, amelyre trendfordulóként fognak hivatkozni a 
történelemkönyvek. Ugyanakkor számos olyan mozzanatot lehet kiemelni, amely 
egy hosszabb folyamat egy-egy fontos elemét képezte.

Látványosan felszínre kerültek például a transzatlanti szövetségi rendszer tö-
résvonalai. Az egyre jobban elmérgesedő kereskedelmi háború, a NATO-hoz való 
viszony, a közel-keleti országokban tevékenykedő külföldi katonai missziók (Afga-
nisztán és Szíria) jövője vagy a közös diplomáciai fellépés (Irán) jelentősége mind 
olyan kérdés, amelyben a nézetkülönbségek kiéleződtek. Az Amerikai Egyesült Álla-
mok és az EU kapcsolatát a jövőben a bizonytalanság és a folyamatos nyugtalanság 
fogja jellemezni. Európát e téren 2019-ben két fő cél vezérli: a kereskedelmi háború 
további eszkalálódásának a megakadályozása, illetve a közel-keleti amerikai kato-
nai jelenlétben történő lényeges változás elkerülése – ez utóbbira az EU-nak igen 
kevés ráhatása van, ámde a kontinensünk biztonsága szempontjából igen komoly 
jelentőséggel bír.

Keleten „a helyzet változatlan”, és a jövőben nem is várható sok változás. 2018-
ban minden olyan kísérlet kudarccal járt, amelynek célja a kelet-ukrajnai térségbe 
kéksisakosok küldése volt. A Kreml nagy valószínűséggel a jövőben is az erőviszo-
nyok lassú megváltoztatásán fog dolgozni, ahogy láttuk ezt tavaly az Azovi-tengeren 
lezajlott fegyveres konfliktus esetében. Európai részről a NATO keleti szárnyának 
erősítése jelenleg vitán felül áll, az Oroszországgal szembeni uniós szankciós po-
litika folytatása ugyanakkor már kevésbé – ez pedig komoly frusztrációforrást fog 
jelenteni a későbbiekben is. Keletebbre tekintve, az EU–Kína-kapcsolatok minősé-
gének alakulását 2019-ben alapvetően két tényező fogja meghatározni: hogy az 
egyes nemzetgazdaságok számára stratégiai fontossággal bíró európai cégek kö-
zül mennyit vásárolnak fel a kínaiak, illetve a kínai vezetés tartja-e a szavát a külföldi 
cégeknek a hazai piacra történő fokozatos beengedésével kapcsolatban.
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A külpolitika után következzen néhány lényeges „belső” folyamat áttekintése. Az 
Egyesült Királyság 2019 márciusában el fogja hagyni az EU-t; kérdés, milyen for-
mában teszi ezt meg. A rendezetlen, tehát egy kilépési megállapodás nélküli brexit 
nemcsak elképesztő mértékű kölcsönös gazdasági károkkal, de a szigetország-
ban élő uniós és az EU-ban tartózkodó brit állampolgárok jövőjére vonatkozóan is 
negatív következményekkel járna. A rendezett kilépésről történő megegyezés így 
mindkét fél érdekében áll – az észszerű megoldás azonban nem feltétlenül jelent 
egyet a megvalósítottal, ahogy ezt a brexit történetében korábban már többször is 
láttuk.

A 2019-es európai parlamenti választást követően az új parlament várhatóan a 
korábbinál megosztottabb lesz, ugyanakkor az euroszkeptikus és EU-ellenes erők 
valószínűleg nem fognak kritikus tömeget képezni. A néppártiak (EPP) és a szoci-
áldemokraták (S&D) súlyvesztéséből következően – ami nagyobbrészt az utóbbit 
fenyegeti – az Európai Parlament (EP) kétpárti többségének rendszere nagy valószí-
nűség szerint véget ér, a két csoportnak így új partner után kell néznie a parlamenti 
többség biztosítása érdekében. A „fogat” harmadik tagjának a liberálisok (ALDE) 
tűnnek a legesélyesebbnek, a társulásuk azonban sokak számára (kiváltképp az 
EPP-ben) problémát fog jelenteni. Mindent összevetve kijelenthető, hogy egy, a je-
lenleginél fragmentáltabb EP megnehezítheti mind a koalíciókötéseket, mind pedig a 
politikai döntéshozatalt, így hatással lesz például az Európai Bizottság új elnökének 
a megválasztására és az EU új költségvetésének az időben történő elfogadására is.

Az európai gazdasági növekedés a 2017-es (tízéves) rekordév után 2018-ban 
már lassulni kezdett, ami folytatódni fog az előttünk álló évben is. A számos kihívás 
közepette a jövő szempontjából az egyik kulcskérdés, hogy az európai gazdaság 
hogyan reagál majd az „ingyenpénz” korszakának végére, vagyis az Európai Köz-
ponti Bank mennyiségi lazítási (quantitative easing) programjának kivezetésére.

Végezetül pedig néhány gondolat az EU legnagyobb szereplője, Németor-
szág várható politikai jövőjéről. Angela Merkel (CDU) 2018. decemberi és Horst 
Seehofer (CSU) 2019. januári pártelnöki tisztségről történt lemondását követő-
en egyetlen pártelnök sem lesz tagja a kormánynak. A nagykoalíciót lényegében 
három erőcentrum fogja alkotni: a kormánytagoké, a pártelnököké és a frakcióve-
zetőké. A megosztott hatalmi struktúra új dinamikát, a fennmaradás szempontjából 
pedig komoly kockázatot rejt magában. A nagykoalíciót alkotó pártokban még meg-
van a kormányzás folytatására vonatkozó akarat, ám ezt néhány (akár az európai 
parlamenti, akár az ősszel esedékes keleti tartományi) gyenge választási szereplés 
könnyen felülírhatja. Merkel úgy tervezi, a jelenlegi törvényhozási ciklus végéig, azaz 
2021-ig marad hivatalban. A német kancellár protestáns kötelességtudata azt dik-
tálná, hogy mindent elkövessen a kormányzói megbízatásának való megfelelésért, 
Merkel ugyanakkor már többször bizonyította a politikai pályafutása során, hogy 
képes a gyors változtatásra és a meglepetésre.

https://www.ednh.news/eu-hikes-eurozone-growth-forecasts-for-2018-2019/
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szabó barnabás

Az idei év az Európai Unió saját állammal nem rendelkező nemzetei szempontjá-
ból is izgalmasnak ígérkezik. Skócia és Katalónia kapcsán arra számíthatunk, 
hogy az Egyesült Királyságtól, illetve a Spanyolországtól való függetlenség 

kérdése továbbra is erősen tematizálja majd a helyi politikai küzdelmeket.
Skóciában mindez szorosan összefügg a brexittel. Az Egyesült Királyságnak a 

jelen állás szerint 2019. március 29-ével megszűnik a tagsága az Európai Unióban. 
Az erről döntő 2016-os népszavazáson azonban a skót lakosság 62 százaléka az 
EU-ban maradás mellett voksolt. A 2014-es skót függetlenségi referendumon a 
szavazóknak még csak 45 százaléka támogatta az Egyesült Királyságból való ki-
válást, és a jelenleg is kormányzó Skót Nemzeti Párt (Scottish National Party, SNP) 
vezetése jelezte, hogy addig, amíg valami nagy horderejű változás nem áll be a kö-
rülményekben, a függetlenség kérdését leveszik a napirendről. A brexit lehetőségét 
azonban kellően drámainak ítélték ahhoz, hogy a kérdés ismét visszakerüljön a 
skót politika első vonalába. Nicola Sturgeon skót miniszterelnök (First Minister) már 
egyértelműen a Nagy-Britanniától való függetlenség keretében vázolta fel Skócia 
jövőjét az SNP legutóbbi konferenciáján.

Hogy a függetlenség irányába újabb konkrét lépéseket tesz-e a skót kormány, 
az nagyban függ a brexitről szóló dráma végkifejletétől. Nicola Sturgeonnek és kol-
légáinak egyelőre elegendő azt kivárniuk, hogy a Theresa May vezette brit kormány 
hogyan kerül ki abból a hatalmas slamasztikából, amellyé a brexit vált az elmúlt év 
során. Ha ugyanis egy rossz alkuval, netán alku nélkül távozik az Egyesült Királyság 
az EU-ból, az SNP részéről teljesen tartható lesz az az érvelés, miszerint Skóciát 
nemcsak az akarata ellenére rángatják ki az EU-ból, de a skótoknak számos kelle-
metlensége, anyagi vesztesége is származik London felelőtlen politizálásából. A brexit 
egyik következménye tehát akár egy újabb skót függetlenségi népszavazás is lehet.

Katalóniában 2019 nagyjából úgy indul, ahogyan 2018 véget ért: a katalán 
kormány (Govern de la Generalitat de Catalunya), élén Quim Torrával, továbbra is 
intenzíven napirenden tartja a Spanyolországtól való függetlenség kérdését és a 
katalán köztársaság eszméjét. Minden alkalmat megragad arra, hogy a katalánokat 
emlékeztesse: a 2017. október 1-jén – a spanyol alkotmánybíróság és a közpon-
ti kormány állásfoglalása, illetve tilalma ellenére is – megtartott függetlenségi 
referendum óta számos prominens politikusuk börtönben vagy száműzetésben 
(Belgiumban, Svájcban vagy épp Skóciában) tölti napjait. Habár a katalán törvény-
hozásban szűk többséggel rendelkező függetlenségpárti formációk nagy elánnal 
vonnak párhuzamot a centralizáló és a katalán autonómiatörekvéseket intenzí-
ven elnyomó Franco-diktatúra és a mostani madridi kormány között, valójában a 
2018-ban – részben éppen a Spanyolországon belüli kisebb nemzetek (katalánok, 
baszkok) pártjai segítségével – hatalomra került Pedro Sánchez (szocialista párti) 
spanyol miniszterelnök jelenleg az előző (néppárti) kormánynál sokkal béküléke-
nyebbnek mutatkozik Katalónia irányába.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
https://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887
https://www.snp.org/snp-leader-nicola-sturgeons-speech-to-snp-conference-in-glasgow/
https://www.cnbc.com/2018/09/03/brexit-could-sway-scottish-voters-toward-independence-from-uk-poll.html
https://cat.elpais.com/cat/2018/12/30/catalunya/1546199011_598708.html
https://cat.elpais.com/cat/2018/12/30/catalunya/1546199011_598708.html
https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1491798-preso-o-exili-la-vida-de-tots-els-protagonistes-ha-fet-un-gir-de-180-graus.html
https://elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527837969_067262.html
https://elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527837969_067262.html
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Idén további gesztusok várhatóak a spanyol kormány részéről a katalán helyzet 
megoldása érdekében, arra azonban nem igazán van esély, hogy a 2014-es skót 
népszavazáshoz hasonló egyezség jönne létre a spanyol és a katalán kormány 
között egy alkotmánykonform, jogilag kötelező eredményű függetlenségi népsza-
vazásról. 2019 nagy kérdése e szempontból az, hogy a spanyol kormány hajlandó 
és képes-e olyan társadalmi párbeszédet folytatni a katalán függetlenségpárti 
erőkkel, amely elvezethet az autonóm tartomány Spanyolországon belüli helyzeté-
nek újradefiniálásához. A spanyol kormány konstruktív hozzáállása mindenképpen 
üdvözlendő lenne, hiszen míg a független katalán állam programja mögé egyelőre 
nem sorakozott fel a katalán társadalom meggyőző többsége, a spanyol államhoz 
fűződő viszonynak és Katalónia autonóm hatásköreinek a felülvizsgálatára egyér-
telmű igény mutatkozik.

2019-ben tehát Spanyolország és az Egyesült Királyság központi kormányzatá-
nak is kezelnie kell az egyes önálló nemzeti identitással rendelkező régiója részéről 
érkező, az alkotmányos környezet felülvizsgálatára vonatkozó igényt. Ez a vágy nem 
vezet egyértelműen az érintett országok felbomlásához, illetve egy szuverén Skó-
cia és Katalónia létrejöttéhez, azonban mindaddig komoly veszélyt jelent a területi 
integritásukra, amíg a központi kormányuk nem tesz komoly és hiteles ajánlatot az 
érintett országrészeknek az autonómia egy olyan szintjének a garantálására, amely 
úgy tudja kifogni a szelet a függetlenségpárti erők vitorlájából, hogy közben meg-
erősíti a közös problémák együttes megoldása iránti elköteleződésüket.

szőke Diána

Energia- és klímapolitikai szempontból az Európai Unióra ható folyamatokat 
nem lehet érdemben különválasztani a világpolitikai trendektől. 2018-ból két 
olyan meghatározó eseményt érdemes kiemelni, amely kétségkívül komoly 

befolyással lesz a 2019-es európai szakpolitikai irányvonalakra is.
Egyrészt némi visszalépés tapasztalható a 2015 decemberében elfogadott pá-

rizsi klímamegállapodás lendületéhez képest. Az elmúlt évben tovább emelkedtek a 
káros kibocsátások, sőt már rekordszinten áll a globális légköri CO2-koncentráció. 
Az ENSZ októberben meg is kongatta a vészharangot: az Éghajlatváltozási Kor-
mányközi Testület (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) legfrissebb 
jelentése szerint a jelenlegi trendek alapján csak egy markáns gazdasági visszaesés 
vagy drámai technológiai áttörés esetén lehetne elérni, hogy 2°C alatt maradjon a 
globális átlaghőmérséklet emelkedése az évszázad végéig. Ez óriási eltérés a Pá-
rizsban elfogadott optimista, 1,5°C-os célhoz képest.

A másik fontos mérföldkő a szintén az ENSZ égisze alatt, a lengyelországi Ka-
towicében megrendezett nemzetközi klímacsúcs volt. A résztvevők lényegében 
lefektették a párizsi klímamegállapodás megvalósításának a főbb szabályait, de 
sem a kibocsátások pontos elszámolásáról, sem valamilyen átfogó kvótakereske-
delmi rendszerről nem született döntés. Így az általában meglehetősen ambiciózus 

https://www.bbc.com/news/science-environment-45775309
https://www.bbc.com/news/science-environment-45775309
https://edition.cnn.com/2018/12/15/health/cop24-climate-change-talks-agreement/index.html
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klímacélokat képviselő Európai Unió nem tudott áttörést elérni a tárgyalásokon. 
A klímacsúcs soron következő fordulóját 2019 novemberében, Santiago de Chilé-
ben tartják.

Idén vélhetően három döntő energia- és klímapolitikai trend határozza majd meg 
az európai döntéshozók mozgásterét. Az első a megújuló energia árának zuhanása. 
2009 és 2018 között mintegy 62 százalékkal csökkent a napenergia nemzetközi ára, 
és az offshore szélenergia termelési költségei is a felére estek vissza az utóbbi né-
hány évben. Az Európai Unió országaiban ezért a megújuló energiaforrások további 
térnyerésére számíthatunk.

A második fő trend a fejlődő országok mind meghatározóbb szerepe a globális 
energia- és klímapolitikai folyamatok alakításában. Itt főként India és Kína emel-
hető ki. Kína napjainkra a világ legnagyobb beruházója lett a megújuló energia 
terén – 2017-ben már 127 milliárd dollárt (!) költött az ilyen jellegű fejlesztésekre, és 
várhatóan tovább fogja növelni középtávon. India pedig a súlyosan környezetszeny-
nyező szén és kőolaj kiváltása érdekében egyre inkább a földgáz szerepét kívánja 
növelni az energiamixében. A két ország hatalmas belső kereslete miatt e két trend 
az egész nemzetközi energiapiacra kihatással lehet.

A harmadik fontos trend a cseppfolyósított földgáz (liqufied natural gas, LNG) 
előretörése. Ennek fő hajtómotorját az észak-amerikai LNG-exportok jelentik. Az 
Egyesült Államok már 2018-ban a világ ötödik legnagyobb LNG-exportőre volt, és 
egyes előrejelzések szerint akár a 2020-as évek közepére az első helyre törhet. Az 
LNG térnyerése rugalmasabb földgázpiacokat teremthet Európában is, és fontos 
eszköze lehet a kelet-közép-európai energiaimport diverzifikációjára irányuló törek-
véseknek.

Az Európai Unió 2019-ben kezdi meg a 2050-ig szóló klímastratégia részle-
teinek a tárgyalását. A legtöbb tagállam a radikális kibocsátáscsökkentés mellett 
kampányol, de kérdés, hogy az mennyire vetné vissza a régió gazdasági versenyké-
pességét. Bár a teljes dekarbonizáció (a fenntartható energiaforrásokra való teljes 
átállás) egyelőre nem tűnik reális opciónak még hosszú távon sem, egyre inkább 
úgy látszik, hogy az Európán kívüli térségek, piacok, trendek fogják meghatározni 
az EU energia- és klímapolitikai mozgásterét a jövőben.

varga gergely

Az Európai Unió az elmúlt három évben jelentős lépéseket tett a közös biz-
tonság- és védelempolitika (Commond Security and Defence Policy, CSDP) 
megerősítése terén. Ilyen volt az uniós globális stratégia elfogadása, a PESCO 

(állandó strukturált együttműködés) és a CARD (koordinált éves védelmi szemle) el-
indítása, egy korlátozott uniós műveleti katonai parancsnokság létesítése a NATO-n 
belül, az Európai Védelmi Alap elindítása az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bi-
zottság) részéről – hogy csak néhány példát említsünk. Vajon 2019 elhozza, hogy 
az Európai Unió egységesebb geopolitikai szereplőként tud fellépni a nemzetközi 
porondon?

https://www.ingwb.com/themes/energy-transition-articles/five-renewable-energy-trends-to-watch-in-2018
https://www.businessinsider.com/china-solar-renewable-energy-panda-farm-2018-6
https://www.ft.com/content/9db641ba-d121-11e8-a9f2-7574db66bcd5
https://www.ft.com/content/9db641ba-d121-11e8-a9f2-7574db66bcd5
https://www.lngworldshipping.com/news/view,us-on-track-to-emerge-as-fifth-largest-lng-export-nation-in-2018_54380.htm
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Az önálló európai védelmi kezdeményezések zászlóvivőjeként a csökkenő bel-
politikai támogatottságú Emmanuel Macron belpolitikai pozíciójának alakulása 
kiemelkedő jelentőséggel bír a 2019-es év folyamán. Az idei európai parlamenti vá-
lasztások egyik meghatározó kérdése az, hogy a föderációpárti és a szuverenista 
politikai erők között hogyan alakulnak majd az erőviszonyok. Noha a biztonság- és 
védelempolitika továbbra is döntő mértékben a tagállamok politikai akaratán múlik, 
az uniós intézményeken belüli új erőviszonyok befolyásolni fogják a tagországok 
politikai kalkulációit és a közvélemény preferenciáit. Egy, a jelenleginél megosztot-
tabb, az integrációszkeptikus nézeteknek nagyobb teret adó Európai Parlament és 
Bizottság komoly akadályát képezheti az „európai védelmi unióról” vagy a közös 
haderőről szóló távlati elképzeléseknek.

2019 meghatározó európai eseménye lesz továbbá a brexit, pontosabban az a 
kérdés, hogy milyen formában és mikor hagyja el ténylegesen az Egyesült Király-
ság az Európai Uniót. Egy rendezetlen brexit jelentősen lekötheti az EU figyelmét és 
energiáit a következő időszakban, s ezzel lassítaná a más területeken való építke-
zést.

Megkerülhetetlen téma az EU gazdasági helyzetének alakulása is: a 2011–2012 
óta tartó növekedésnek és pénzbőségnek a szaporodó válságjelek alapján könnyen 
vége szakadhat. Egy újabb jelentős recesszió vagy pénzügyi válság azonban ismét 
próbára teheti az EU politikai egységét. Az eurózóna létét fenyegető esetleges viták 
mellett pedig nehéz elképzelni, hogy a biztonság és a védelem terén a tagállamok 
jelentősen előrelépnének az integráció szorosabbra fűzésében.

Európa belső folyamatai mellett meghatározó kérdés marad a transzatlanti 
viszony jövője. A két fél között a Trump-elnökség félideje alatt felgyülemlett nézet-
különbségek jelentős politikai tehertételt jelentenek a NATO jövője szempontjából 
is, és abban a szövetség ügyeihez közvetlenül nem kapcsolódó ügyek – klíma-
egyezmény, iráni nukleáris megállapodás, kereskedelmi viták – szintén relevanciát 
kaptak. Idén várhatóan eldől, hogy a Trump-kormányzat kereskedelmi kérdésekben 
mennyire tekint partnerként, és mennyire fenyegetésként Európára. Amennyiben ez 
utóbbi válik jellemzővé, az elmélyülő transzatlanti vita újabb impulzust adhat a na-
gyobb geopolitikai önállóságot vizionáló európai elképzeléseknek.

A legfontosabb szövetséges említése mellett nem lehet szó nélkül hagyni egy 
másik meghatározó külső tényezőt, hiszen semmi sem kovácsolja össze úgy az 
EU-tagállamok eltérő biztonság- és védelempolitikáját, mint a közös fenyegetések. 
A keleti dimenzióban az orosz–ukrán konfliktust kell kiemelni. Az ukrán válasz-
tások kimenetele újabb kockázatokat hordoz a két ország viszonyát, valamint a 
Kelet-Ukrajnában és a Fekete-tengeren zajló fegyveres harcokat illetően. A konflik-
tus elmélyülése (2014-hez hasonlóan) ismét összezárhatja az európai országokat 
Oroszországgal szemben. A déli fenyegetések közül egyebek mellett a szíriai háború 
(azon belül is a török–kurd szembenállás) és azzal összefüggésben az iráni–izraeli 
vetélkedés eredményezhet újabb biztonsági kihívásokat az EU számára 2019 folya-
mán – ám ezek kapcsán elsősorban az EU gyengesége és tehetetlensége kerülhet 
ismételten felszínre.


